
 

 

নারী ও পুরুষদের মাহরাম 
 

 

 

 

এ.কিউ.এম মাসূম মজুমোর 
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সংকিপ্ত বর্ণনা............. 
নারী ও পুরুষদের মাহরাম অর্ণাৎ যাদের সকহত 
কববাহ বন্ধন হারাম এবং দেখা-সািাৎ জাদয়য। এই 
রিম নারী ও পুরুষ িারা? আদ াচ্য প্রবদন্ধ 
ধারাবাকহিভাদব তা উদেখ িরা হদ া। 
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নারী ও পুরুষদের মাহরাম  
সমস্ত প্রশংসা মহান আোহ  রাবু্ব  ‘আ ামীদনর জনয। 
আর েুরূে ও সা াম নবী মুহাম্মাে সাোোহু ‘আ াইকহ 
ওয়াসাোদমর ওপর এবং তাাঁর বংশধর ও সাহাবীগদর্র 
ওপর।  
নারী ও পুরুষদের মাহরাম [যাদের এদি অপদরর সকহত 
কববাহ বন্ধন হারাম এবং তাদের পরস্পদরর সাদর্ সািাৎ 
জাদয়য] এই মাহরামগর্ বযতীত অনযদের সকহত দেখা-
সািাৎ, আড্ডা বা বাইদর-ভ্রমদন দবর হওয়া হারাম, তদব 
খুবই ‘যরুরত’ (প্রদয়াজন) হদ  দিাদনা কবিল্প উপায় না 
র্ািদ  তাদের সাদর্ যতটুিু প্রদয়াজন ততটুিু ির্া 
ব দত হদব।   
‘মাহরাম’ শদের শাকেি অর্ণ: যারা হারাম, এটা হা া  
এর কবপরীত। আর শরী‘আদতর পকরভাষায় ‘মাহরাম’ ব া 
হয় কনদেবকর্ণত কতন দেকর্দি:  
ি)   َماُت بَِسبَِب النََّسِب الُْمَحرَّ  (বংশগত/ঔরসজাত 

সম্পদিণর িারদর্ মাহরাম)   
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খ)  َماُت بَِسبَِب الُْمَصاَهَرةُ  الُْمَحرَّ  (বববাকহি সম্পদিণর িারদর্ 

মাহরাম) 
গ)  َماُت بَِسبَِب الرََّضاعُ  الُْمَحرَّ  (েুধ-পাদনর িারদর্ হারাম) 

দ্র: কিিহী কবশ্বদিাষ, িুদয়ত (৩৬/২১৪) ও ক সানু  
আরব ৩খ, পৃ: ১৩৯, িাতাওয়াদয় শামী, ২খ, পৃ: ১৪৫)। 
এরা ছাড়া বািী সবাই “গায়দর মাহরাম” (মাহরাম নদহ)। 
এর অর্ণ হদ া, ‘গায়দর মাহরাদম’র সাদর্ বববাকহি বন্ধন 
হদত পাদর। তাই বববাকহি বন্ধদনর আদগ তাদের সাদর্ 
দেখা-সািাৎ হারাম, তদব কববাহ িরার জনয িদন দেখা 
জাদয়য আদছ। 
বংশগত ও ঔরসজাত সম্পদিণর িারদর্ দয সব নারীদের 
সাদর্ কববাহ বন্ধদন আবদ্ধ হওয়া হারাম তা েু’ প্রিাদরর:  
১ম প্রিার: দয সব নারীর সাদর্ কববাহ বন্ধদন আবদ্ধ 
হওয়া কচ্রকেদনর জনয হারাম।  
২য় প্রিার: দয সব নারীর সাদর্ কববাহ বন্ধদন আবদ্ধ 
হওয়া সামকয়িভাদব হারাম (কচ্রকেদনর জনয নয়)। 
১ম প্রিাদরর মাহরাম: দয সব নারীদের সাদর্ কববাহ 
বন্ধদন আবদ্ধ হওয়া কচ্রকেদনর জনয হারাম: 
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কতন ধরদনর সম্পিণদি ইস াকম শরী‘আত মাহরাম 
হওয়ার িারর্ সাবযস্ত িদরদছ: 
(ি) বংশগত/ঔরসজাত সম্পদিণর িারদর্ 
(খ) বববাকহি সম্পিণজকনত িারদর্ এবং  
(গ) েুধপানজকনত হারাম 
ি) বংশগত/ঔরসজাত সম্পদিণর িারদর্ দয সব মাহরাম 
নারীদেরদি কববাহ িরা পুরুষদের জনয কচ্রস্থায়ীভাদব 
হারাম তারা হদেন: 
১- নানী, োেী, োেীর মা এবং তাাঁর পরবতণী উর্ধ্ণতন 
মকহ া বংশধররা। প্রমার্: [সূরা আন-কনসার ২৩ নং 
আয়াত] 
২- দমদয়, দছদ র দমদয় এবং দমদয়র দমদয়, দছদ র 
দমদয়র দমদয় এবং তেকনে ঔরসজাত পরবতণী দমদয় 
সন্তানরা। প্রমার্: [সূরা আন-কনসার ২৩ নং আয়াত]।  
৩- দবান, আপন সদহাের দবান অর্বা ববমাদেয় বা 
ববকপদেয় দবান। প্রমার্: [সূরা আন-কনসার ২৩ নং 
আয়াত] 
৪- আপন সদহাের দবাদনর দমদয় অর্বা ববমাদেয় বা 
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ববকপদেয় দবাদনর দমদয় অর্বা দবাদনর দছদ র দমদয় এবং 
তেকনে দমদয় সন্তানরা। আর দবাদনর দমদয়র দমদয় এবং 
তেকনে দমদয়দের ঔরসজাত পরবতণী দমদয় সন্তানরা। 
প্রমার্: [সূরা আন-কনসার ২৩ নং আয়াত]। 
৫- আপন সদহাের ভাইদয়র দমদয় অর্বা ববমাদেয়, বা 
ববকপদেয় ভাইদয়র দমদয় এবং ভাইদয়র দমদয়র দমদয়, 
ভাইদয়র দছদ র দমদয়, ভাইদয়র দছদ র দমদয়র দমদয় 
এবং তেকনে দমদয়দের ঔরসজাত পরবতণী দমদয় 
সন্তানরা। প্রমার্: [সূরা আন-কনসার ২৩ নং আয়াত] 
৬- িুিু, কযকন আপনার আব্বার সদহাের দবান অর্বা 
ববমাদেয় বা ববকপদেয় দবান এবং বাবার িুিু অর্বা 
মাদয়র িুিু। প্রমার্: [সূরা আন-কনসার ২৩ নং আয়াত] 
৭- খা া, কযকন আপনার আম্মার সদহাের দবান অর্বা 
ববমাদেয় বা ববকপদেয় দবান এবং আপনার আব্বার খা া 
অর্বা শুধু আম্মার কেি হদত খা া। প্রমার্: [সূরা আন-
কনসার ২৩ নং আয়াত] 
খ) বববাকহি সম্পিণজকনত মাহরাম: 
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বববাকহি সম্পদিণর িারদর্ দয সব মাহরাম নারীর সাদর্ 
কববাহ বন্ধদন আবদ্ধ হওয়া কচ্রস্থায়ীভাদব হারাম। এরা 
হদেন: 
১- আপনার শাশুড়ী, নানী শাশুড়ী, োেী শাশুড়ী এবং 
তেূর্ধ্ণ  উর্ধ্ণতন মকহ াগর্। [সূরা আন-কনসা, আয়াত: 
২৩]  
২- আপনার স্ত্রীর অনয ঘদরর (অর্ণাৎ ঔরসজাত) দমদয়, 
(যকে এই স্ত্রীর সাদর্ সহবাস িরা হয়, তাহদ  এই 
দমদয়দি কববাহ িরা হারাম)। [সূরা আন-কনসা, আয়াত: 
২৩] 
৩- সৎ মা (আব্বার আদরি স্ত্রী), োোর আদরি স্ত্রী এবং 
তেূর্ধ্ণ উর্ধ্ণতন মকহ ারা। [সূরা আন-কনসা, আয়াত: ২২]  
৪- দছদ র বউ। [সূরা আন-কনসা, আয়াত: ২৩] 
৫- ক ‘আনিারীনী (ক ‘আদনর (অকভশাদপর) মাধযদম 
কববাহ কবদেেিারীনী স্ত্রী) তার ক ‘আনিারী স্বামীর জনয 
কচ্রকেদনর জনয হারাম। (সুনান আবূ োঊে, নং ২২৫০)। 

(হােীসকট সাহীহ -আ বানী) 
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হানািী মাযহাব মদত, যকে দিাদনা পুরুষ দিাদনা নারীর 
সাদর্ কযনা বা হারাম দযৌন কম ন িদর অর্বা তার তাদি 
িুমত দব স্পশণ িদর অর্বা অনয এমন কিছু িদর যা 
কযনার মদতা হারাম িাজ, তাহদ  এই কযনািারীর জনয 
কচ্রকেদনর জনয হারাম হদ া এই নারীর মা অর্বা 
দবানদি কববাহ িরা। তদব শুধু হারাম দযৌন কম ন িরদ  
হাম্ব ী মাযহাদবরও এটাই অকভমত। আর যকে স্পশণ বা 
অনয দিাদনা প্রিার হারাম িাজ িদর, কিন্তু দযৌন কম ন 
না িদর, তদব হারাম হদব না। (দ্র: িুদয়ত দর্দি 
প্রিাকশত কিিহী কবশ্বদিাষ: ৩৬/২১৪)  
গ) েুধপানজকনত হারাম:   
েুধপানজকনত মাহরাম ও বংশগত/ঔরসজাত মাহরাদমর 
নযায় ৭ প্রিার হদত পাদর, যার কববরর্ উপদর উদেখ 
িরা হদয়দছ। অতএব, বকর্ণত সি  আত্মীয়ই 
েুধপানজকনত িারদর্ হারাম হদব এবং নারী হদ  পুরুষ 
আত্মীয়গর্ তার ‘মাহরাম’ কহদসদব গর্য হদব। রাসূ ুোহ 
সাোোহু আ াইকহ ওয়াসাোম বদ ন, “বংশগত িারদর্ 
যারা হারাম েুগ্ধপানজকনত িারদর্ও তারা হারাম হদব।” 
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(সহীহ বুখারী ও মুসক ম)। অর্ণাৎ বংশগত িারদর্ যারা 
হারাম েুধপানজকনত িারদর্ও তারা হারাম হদব।  
সুতরাং জন্মোতা কহদসদব কপতা দযমন হারাম, দতমকন 
দিাদনা নারী িাউদি কনদজর স্তনযপান িরাদ  তার স্বামী 
ঐ েুধপানিারী দমদয়র জনয েুধকপতা কহদসদব হারাম। 
মাহরাম হওয়ার িারদর্ এদের সাদর্ দেখা সািাৎ, 
মুদখামুকখ িার্া-বাতণা এবং এিসাদর্ কনদয় সিদর দবর 
হওয়া সমূ্পর্ণই জাদয়য। 
আর চ্াচ্াদতা দবান, িুিাদতা দবান, খা াদতা দবান, 
মামাদতা দবান এই চ্ার প্রিাদরর আত্মীয়দি কববাহ িরা 
জাদয়য আদছ। 
২য় প্রিাদরর মাহরাম: দয সব নারীর সাদর্ কববাহ বন্ধদন 
আবদ্ধ হওয়া সামকয়িভাদব হারাম (কচ্রিাদ র জনয নয়) 
এরা হদেন:  
১- েু দবানদি অর্বা দিাদনা দমদয়দি এবং দমদয়র 
িুিুদি বা খা াদিও কববাহ িরা হারাম, তদব যকে 
দমদয়কট (স্ত্রী) মারা যায় অর্বা স্বামী তা াি (কবদেে) 
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কেদয় দেয়, তাহদ  ঐ দমদয়র দবানদি অর্বা তার িুিু বা 
খা াদি (দয দিাদনা এিজনদি) কববাহ িরদত পারদব। 
২- দয নারী শরী‘আত কনদেণকশত ‘ইদ্দত পা নরত আদছ 
তাদি কববাহ িরা হারাম; তদব তার ‘ইদ্দত পা ন দশষ 
হদ  কববাহ িরদত পারদবন। 
৩- কতন তা ািপ্রাপ্তা নারী তার স্বামীর জনয হারাম। তদব 
দস নারী যকে আবার কবদয় িদর এবং ২য় স্বামী তাদি 
তা াি দেয়, তাহদ ই দস আদগর স্বামীর ঘদর কিদর 
আসদত পারদব।  
৪- হজ ও উমরাহর ইহরাম পরা নারী। হজ বা উমরাহর 
িাজ আোয় িরার পর কববাহ িরদত পারদব, এর আদগ 
নয়। 
৫- অদনযর স্ত্রী আপনার জনয হারাম। 
৬- কযনািারী নারী তার সাদর্ কযনািারী পুরুষকটর জনয 
হারাম। তদব তারা পরস্পর কববাহ িরদত চ্াইদ :   
(ি) খাাঁকট অন্তদর, খাদ ছভাদব আোহর েরবাদর দিাঁদে 
দিাঁদে তওবা িরদত হদব, আর তাদের আচ্ার–আচ্রদর্ 
তা প্রিাশ দপদত হদব, তাহদ ই বুঝা যাদব দয, তারা খাকট 
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ও খাদ সভাদব তাওবা িদরদছ। এরপরই দিব  তাদের 
মদধয কববাহ বন্ধদন আবদ্ধ হওয়া জাদয়য আাদছ, না হয় 
জাদয়য দনই । 
(খ) আর তা হদত হদব এি হাদয়দযর পর, মকহ াকটর 
দরদহম পকবে হওয়ার পদর। আর যকে কযনার িারদর্ 
গভণবতী হদয় যায় তদব, দমদয়কট সন্তান প্রসব িরা পযণন্ত 
অদপিা িরদব। কযনা বা (নারী-পুরুদষর হারাম 
দযৌনকম ন) িকবরা গুনাহ, আর কমর্যা দপ্রদমর প্রদ াভন 
দেকখদয় সাধুদবদশ েুুঃশ্চকরেবান ও নষ্ট দছদ  দিাদনা 
দিাদনা অব া দমদয়দের সাদর্ হারাম অববধ কম ন িদর 
দিদট পদড়, এর মাধযদম ভকবষযদত দমদয়কটর যার সাদর্ 
কববাহ হদব তার হি নষ্ট িরা হয়। ইস ামী শরী‘আত 
কযনািারী ও কযনািারীনীর আদখরাদত যন্ত্রর্াোয়ি িকিন 
শাকস্তর হুমকি কেদয়দছন। নবী সাোোহু আ াইকহ 
ওয়াসাোম হােীদস দস শাকস্তর কিছু বর্ণনা উদেখ 
িদরদছন: “আোহ তা‘আ া জাহান্নাদমর এিকট চু্কেদত 
বযকভচ্ারী নর-নারীদি উ ঙ্গ অবস্থায় এিকেত িরদবন। 
দসখাদন জাহান্নাদমর আগুন দ্বারা তাদেরদি দপাড়াদনা 
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হদব। তাদের দসখাদন কবিট শে শুনা যাদব।” (সহীহ 
বুখারী, হােীস নং ১৩৮৬, ২/১০০) 
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নারীদের মাহরামদের কনিট তাদের পেণা দিমন হদব? 
উপদর বকর্ণত নারীদের মাহরাম দযমন, আব্বা, ভাই ও 
ভাইদয়র দছদ , তাদের সামদন নারীরা পুদরা শরীর দেদি 
রাখদব, তদব যা এমকনদতই প্রিাশ পায় দযমন, দচ্হারা, 
মার্া, িনুইসহ েু‘হাত, েু পাদয়র পাতা এগুদ া বযতীত। 
শাইখ ইবন বায বদ ন: “বতণমান যুদগর অবস্থায় মানুদষর 
েীন-ঈমান েুবণ , আোহর ভয় িম, হারাম িাদজর প্রসার 
দবকশ, তাই নারীরা তাদের মাহরাদমর সামদন মার্া দেদি 
রাখা দবকশ কনরাপে ও উত্তম এবং এর দ্বারা কিতনা দর্দি 
দবাঁদচ্ র্ািা যায়। আর পাশাপাকশ নারীরা দযন তাদের 
কনজস্ব কনরাপত্তার দিৌশ  ও পদ্ধকত অব ম্বন িদর  াজ-
 জ্জা বজায় দরদখ চ্ াদিরা িদর।” আর তারা তাদের 
পাদয়র না া ও হাদতর বাহু দেদি রাখদব। আোহ 
তা‘আ া বদ ন, 

ِّۡلُمۡؤمَِّنَٰتِّ  َوقُل﴿ بَۡصَٰرِّهِّن   مِّنۡ  َيۡغُضۡضنَ  ل 
َ
 َوَل  فُُروَجُهن   َوَيۡحَفۡظنَ  أ

ينَ  ُُمرِّهِّن   َوۡۡلَۡۡضِّۡبنَ  مِّۡنَها   َظَهرَ  َما إِّل   زِّينََتُهن   ُيۡبدِّ َٰ  ِبِّ ِّهِّن    ََعَ  َوَل  ُجيُوب
ينَ  ِّهِّن   إِّل   زِّينََتُهن   ُيۡبدِّ ُُعوََل وۡ  ِلِّ

َ
ِّهِّن   أ وۡ  َءابَآئ

َ
ِّهِّن   َءابَآءِّ  أ وۡ  ُبُعوََل

َ
 أ

ِّهِّن   ۡبَنآئ
َ
وۡ  أ

َ
ۡبَنآءِّ  أ

َ
ِّهِّن   أ وۡ  ُبُعوََل

َ
ِّهِّن   أ َٰن وۡ  إِّۡخَو

َ
ٓ  أ ِّهِّن   بَنِّ َٰن وۡ  إِّۡخَو

َ
ٓ  أ  بَنِّ
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ِّهِّن   َٰت َخَو
َ
وۡ  أ

َ
ِّهِّن   أ َِّسآئ وۡ  ن

َ
يَۡمَُٰنُهن   َملََكۡت  َما أ

َ
وِّ  أ

َ
َٰبِّعِّيَ  أ ْولِّ  َغۡيِّ  ٱلت 

ُ
 أ

ۡرَبةِّ َِّجالِّ  مِّنَ  ٱۡۡلِّ وِّ  ٱلر 
َ
ۡفلِّ  أ ِّ ِّينَ  ٱلط  ْ َيۡظهَ  لَمۡ  ٱَّل  َٰ  ُروا َِّسآءِّ   َعۡوَرَٰتِّ  ََعَ  ٱلن 

رُۡجلِّهِّن   يَۡۡضِّۡبنَ  َوَل 
َ
ِّأ ُۡعلَمَ  ب   [  ٣١: انلور] ﴾زِّينَتِّهِّن    مِّن ُُيۡفِّيَ  َما ۡلِّ

“আর যা সাধারর্ত প্রিাশ পায়, তা ছাড়া তাদের দসৌন্দযণ 
তারা প্রিাশ িরদব না। তারা দযন তাদের ওড়না কেদয় 
বিদেশদি আবৃত িদর রাদখ। আর তারা দযন তাদের 
স্বামী, কপতা, শ্বশুর, কনজদের দছদ , স্বামীর দছদ , ভাই, 
ভাইদয়র দছদ , দবাদনর দছদ , আপন নারীগর্, তাদের 
ডান হাত যার মাক ি হদয়দছ, অধীনস্থ দযৌনিামনামুক্ত 
পুরুষ অর্বা নারীদের দগাপনাঙ্গ সম্পদিণ অজ্ঞ বা ি 
ছাড়া িাদরা িাদছ কনজদের দসৌন্দযণ প্রিাশ না িদর। আর 
তারা দযন কনজদের দগাপন দসৌন্দযণ প্রিাশ িরার জনয 
সদজাদর পেচ্ারর্া-চ্ াদিরা না িদর”। [সূরা আন-নূর, 
আয়াত: ৩১] 
মহান আোহর উত্তম নামসমূহ এবং সদবণাচ্চ গুর্াব ীর 
উসী ায় দো‘আ িকর, কতকন দযন এ ‘আম  তাাঁরই সন্তুকষ্টর 
জনয এিান্তভাদব িবু  িদর দনন। আর দয বযকক্ত এই 
ক িদ টকট পড়দব, ছাপাদব অর্বা এর প্রচ্াদরর িারর্ 
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হদব তাদিও দযন কতকন উপিৃত িদরন। কনশ্চয় পকবে 
মহান সত্তা রাবু্ব  ‘ইজ্জত এ িাদজর অকধিারী এবং পূর্ণ 
িমতাবান। 
আোহ তা‘আ া েুরূে দপশ িদরন আমাদের নবী 
মুহাম্মােুর রাসু ুোহ সাোোহু আ াইকহ ওয়াসাোদমর 
ওপর, তার বংশধর, তাাঁর সাহাবীগর্ এবং কিয়ামত পযণন্ত 
যারা উত্তমভাদব তাদের অনুসরর্ িরদব তাদের ওপরও। 

      
    শাইখ মা‘সূম মজুমোর  

মক্কাতু  মুিার রামা    
      
       

 ১২ রকবউস সানী, ১৪৩৬ 
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